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NetBaron Mäntsälä ralli 12.5.2018 KILPAILIJAOHJEET
AIKATAULU
Perjantai 11.5.2018
10:30

Kilpailutoimisto avataan, Juustoportti, Pohjoinen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä

11:00

Paperitarkastus ja ennakkotutustumismateriaalin jako luokille 18 – 22 ja 27 - 30 alkaa

12:00

Ennakkotutustuminen alkaa

13:00

Kilpailutoimisto suljetaan, Juustoportti, Mäntsälä

18:00

Ennakkotutustuminen päättyy

Lauantai 12.5.2018
08:00

Kilpailutoimisto avataan, Riihenmäen koulu, Einontie 3, Mäntsälä. Paperitarkastus ja
materiaalin jako Tasanopeusluokille 23 ja 24 alkaa

08:30

Paperitarkastus ja materiaalin jako HRT-luokille ja lisäluokille alkaa

09:41

Tasanopeusluokkien turvallisuustarkastus numerojärjestyksessä lähtöjonossa alkaa

10:01

Tasanopeusluokkien lähtö

10:01

Ehdollinen lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan, täydennetään 30 min välein

10:41

HRT-luokkien ja lisäluokkien turvallisuustarkastus numerojärjestyksessä kilpailun
lähtöjonossa alkaa
Kilpailun lähtö

11:01
n. 16:45
17:30
n. 17:45

Tasanopeusluokkien maali
Tasanopeusluokkien palkintojen jako
Kilpailun maali, HRT ja lisäluokat

19:00

Tulosten julkaiseminen, luokat 1 - 22 sekä 37

19:15

Palkintojenjako, luokat 1 - 22 sekä 37

20:00

Tulosten julkaiseminen, luokat 25 - 30 sekä 35 -36

20:15

Palkintojenjako, luokat 25 -30 sekä 35 - 36

20:30

Tulosten julkaiseminen, luokat 31 - 34

20:45

Palkintojenjako, luokat 31 - 34

KILPAILUKESKUS / VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
Perjantaina 11.5.18
Lauantaina 12.5.18

Juustoportti, Pohjoinen Pikatie 8, 04600 Mäntsälä
Riihenmäen koulu, Einontie 3, 04600 Mäntsälä
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KILPAILUTOIMISTO
Kilpailusihteeri Nina Järvinen
Puh.
040 532 4550
Sähköp.
ninotchka@jippii.fi
Internet

LEHDISTÖKESKUS
Tiedotuspäällikkö Tuula Mettälä
Puh.
040 903 0174
Sähköp.
tuula.mettala@hotmail.com

www.mantsalaralli.fi/
www.facebook.com/NetBaronMantsalaRalli/

KILPAILIJOIDEN YHDYSHENKILÖT

Simo Pärnänen, p. 0440 747 120

Pekka Valkonen, p. 044 921 3997

Kilpailijoiden yhdyshenkilöt ovat tavattavissa ja tavoitettavissa kilpailupaikalla koko kilpailun ajan.
Jos jokin asia tuntuu epäselvältä, kysy rohkeasti.
Parhaiten heidät tavoitat puhelimella!
TRAILERPARKKI JA KALUSTON PURKU SEKÄ TUTUSTUMISAUTOPARKKI
Trailereille on varattu pysäköintialue os. Kenkäpellontie 4, Mäntsälä ja sen sijainti on merkitty oheiseen
opaskarttaan. Tutustumisajan autot on pysäköitävä samalle alueelle.
HUOMIOI, ETTÄ KILPAILUKESKUKSEEN EI SA
SAA
A MENNÄ TRAILERIN TAI TUTUSTUMISAUTON
KANSSA. KALUSTON PURKU VAIN TRAILERIPARKISSA!
Traileriparkista on opastus kilpailukeskus/huoltoalueelle.
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HUOLTOALUE
Pyydämme huomioimaan, että huoltoalueelle saa ajaa vain yhdestä suunnasta. Seuraa liikenteenohjaajien
opastusta ja katso myös karttaliitteet! Huoltoalueella on VAIN yksisuuntainen liikenne. Vain yksi
huoltoauto/kilpailijapari saa tulla huoltoparkkiin. Huoltoauton tuulilasiin on kiinnitettävä tämän kilpailijaohjeen
liitteenä oleva "Huoltoauto” -tunniste lisättynä huoltoauton rekisteritunnuksella ja kilpailijanumerolla. Se tulee
olla nähtävissä koko kilpailun ajan.
Tutustumisajan autoja ei saa pysäköidä huoltoalueelle.
Yhteishuolloista tai Sprinter -kokoluokkaa isommista huoltoautoista on ilmoitettava ennakkoon viim.
8.5.2018 klo 21.00 mennessä Juha Laaksoselle, puh. 050 347 1977 tai laaksosenjuha@gmail.com
Määräajan jälkeen ilmoitetuista pyynnöistä järjestäjä perii ilmoittautumisen yhteydessä 100 EUR korvauksen.
KILPAILUKESKUKSEN PALVELUT
Kilpailukeskuksessa on pukuhuoneet ja suihkutilat, joihin on opastus. Ralliravintolassa on myynnissä ruokaa ja
pikkupurtavaa, ja kilpailukeskuksessa on makkaranmyynti.
Kilpailukeskuksessa on WC-tiloja mutta myös huoltoalueelle on sijoitettu bajamaja-WC:t.
TUPAKOINTI
Kilpailukeskuksen ja huoltoalueella tupakointi on ehdottomasti kielletty (Tupakkalaki 12 § momentti 1).
Kyseessä on koulun piha-alue!
Tupakointi on sallittua vain järjestäjän osoittamassa paikassa! Toivomme, että kaikki tumpit osuvat
tuhkakuppeihin, muuten kilpailun järjestäjän kerää niitä yötä myöden pihoilta.
Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstänne!
MAJOITUS
Majoituksista voitte tiedustella suoraan lähialueen hotelleista.
Hotelli Gustavelund
Kirkkotie 36
04310 Tuusula
Puh: 09 273 751
reception@gustavelund.fi

Hotelli Cumulus Hyvinkää
Hämeenkatu 2
05800 Hyvinkää
Puh: 0200 48 113
hyvinkaa.cumulus@restel.fi

3

Hotelli Scandic Lahti
Vesijärvenkatu 1
15100 Lahti
Puh: 03 33939399
lahti@scandichotels.com

ILMOITTAUTUMINEN JA MATERIAALIN JAKO
Luokkien 18-22 ja 27-30 ilmoittautuminen ja materiaalin jako alkaa perjantaina 11.5.2018 klo 11:00.
Luokkien 23 ja 24 ilmoittautuminen ja materiaalin jako alkaa lauantaina 12.5.2018 klo 08:00
Luokkien 1 – 17,25–26,31- 37 ilmoittautuminen ja materiaalin jako alkaa lauantaina 12.5.2018 klo 08:30
Kilpailijoilta tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä:
- I-ohjaajalta voimassa oleva ajokortti
- II-ohjaaja voimassa oleva ajokortti, poliisiviranomaisen myöntämä kuvallinen henkilökortti tai passi
- Nuorten luokan ajajilta henkilöllisyystodistus (poliisiviranomaisen myöntämä kuvallinen henkilökortti tai passi)
- Ilmoittajalisenssi (jos ilmoittaja on muu kuin miehistön jäsen)
- Auton rekisteriote / siirtolupa
- Vakuutustodistus
Palauta ilmoittautumisen yhteydessä kilpailunjärjestäjälle valmiiksi täytettynä:
- huollon yhteystiedot
- kuuluttajatietolomakkeen
- tutustumisajan yhteystiedot (Nuottiluokat)
- muutoksia ilmoittautumisessa lomakkeen (tarvittaessa)
Lomakkeet löytyvät Kiti-kisapalvelusta
Kummankin kuljettajan on oltava henkilökohtaisesti paikalla ilmoittautumisessa.
Ajanottotransponderit jaetaan katsastus AT:n läheisyydessä olevasta pisteestä.
Kaikkien luokkien osalta ajanottotransponderi palautetaan kilpailun maali-AT:lle. Keskeytyksen tapahtuessa
tulee kilpailijan tai huollon palauttaa laitteet kilpailutoimistoon tai lähimmälle AT-asemalle tai purkuautolle
keskeytysilmoituksen mukana. Mikäli kilpailijapari ei palauta kilpailun jälkeen transponderia vahingoittumattomana järjestäjälle, joutuu kilpailija kustantamaan kilpailun järjestäjälle sen hinnan.
Ilmoittautumisen yhteydessä jaettavat materiaalit:
kilpa-auton numerot
2
sarjasäännön mukainen tuulilasitarra
1
katsastuspöytäkirja
1
tiekirja
1
reittikartta
2
tutustumisauton numerotunnukset
2 (tarvittaessa)
ENNAKKOTUTUSTUMINEN
Kilpailuluokkien 18-22 ja 27-30 ennakkotutustuminen on perjantaina 11.5.2018 klo 12:00-18:00. Kunkin
erikoiskokeen tutustumiskertojen määrää ei ole rajoitettu.
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Tutustumisautoon on kiinnitettävä järjestäjän antamat kaksi numerotunnusta tuulilasiin ja oikeaan
takasivuikkunaan. Niiden tulee olla selkeästi nähtävissä koko tutustumisajan.
Erikoiskokeilla on tutustumisaikana 80km/h enimmäisnopeusrajoitus, ellei sitä ole liikennemerkein tai
tiekirjamerkinnöin rajattu alemmaksi. Nopeusrajoitukset ovat joko tienpitäjän tai tiehoitokuntien asettamia,
joten kunnioitathan niitä. Ajotavan tulee olla sellainen, ettei se vaaranna muita tiellä liikkujia ja ottaa huomioon
reitin varren asukkaat. Erikoiskokeilla liikuttaessa on ehdottomasti kiellettyä liikkua vasten kilpailusuuntaa, ellei
kilpailun järjestäjän tai viranomaisen edustaja anna siihen erikseen lupaa ohjeillaan tai määräyksillään.
HUOM! Kilpailija on itse vastuussa tutustumisaikana aiheuttamistaan vahingoista.
TURVALLISUUSTARKASTUS
Katsastuspaikka sijaitsee kilpailukeskuksen takapihalla. Katso karttaliite!
Katsastus AT-jonoon kannattaa mennä aikaisintaan 10 min. ennen omaa aikaa.
Katsastushenkilöstö huolehtii jonon etenemisestä. Katsastuksen jälkeen jää riittävästi aikaa lähtöön
valmistautumiseen. Katsastusaikataulun mukaan ajetaan AT-autolle.
HUOM!! Katsastuksesta siirrytään suoraan kilpailun lähtöön, joten varmista, että auto ja miehistö ovat
kilpailuvalmiina!
LÄHTÖ
Katsastuksesta siirryt suoraan lähtöjonoon. Välissä ei ole tulo-AT:ta, joten siirry kolme minuuttia ennen
lähtöaikaasi lähtöalueelle. Lähtöalueelta itse lähtöön siirry heti edellisen auton startattua.
Aikakortin saat lähtö-AT:lta hyväksyttyä katsastuspöytäkirjaa vastaan.
Ehdollinen lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan klo 10:01. Listaa täydennetään 10 min ennen
ensimmäisen kilpailijan lähtöä ja siitä 15 min välein.
TAUKO / HUOLTAMINEN
Kilpailussa on keskitetty huolto kilpailukeskuksen alueella. Kilpailijat käyvät huoltoalueella kaksi kertaa.
Siirtymäaikaan on sisällytetty minimissään 20 min huoltoaikaa. Huoltaminen on sallittu ainoastaan järjestäjän
osoittamalla alueella. Huoltoautoissa on oltava kilpailijakohtainen 6 kg:n sammutin sekä öljynimeytysmatto
käyttövalmiina ja kilpa-auton alla vähintään sen pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite
huoltotoimenpiteiden aikana. Myös huoltoauton alla on oltava vähintään moottoritilan kokoinen suojapeite.
Näistä jonkin puuttuminen johtaa välittömään kilpailusta sulkemiseen kilpailunjohtajan päätöksellä.
EK 4:n jälkeen on huoltoon tultaessa tulo AT 4C, josta saat ajan AT 5A:lle. Huomio, että siirtymäaika
sisältää huollon, siirtymän sekä tankkauksen! Tässä samassa tehdään mahdolliset tiivistykset.
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TANKKAAMINEN
Tankkausmahdollisuus on reitin varrella olevilla huoltoasemilla: Neste Mäntsälä, Lahdentie 27, 04600
Mäntsälä, ST1 Mäntsälä, Lahdentie 23, 04600 Mäntsälä sekä Shell Mäntsälä P, Pohjoinen Pikatie 1, 04600
Mäntsälä Kilpailijoilla on tankkausmahdollisuus tiekirjaan merkityillä kylmä-/huoltoasemilla (Neste, ST1
ja Shell).
Tankkaus on sallittu ainoastaan mittarikentällä. Muualla reitillä tankkaaminen on kielletty.
E85 ja racing-bensiiniä käyttävät, sekä 2-tahtiset autot, saavat tankata tiekirjaan merkityillä Shell ja ST1
asemilla mittarikentällä omista kanistereistaan avustajaa käyttäen. Mikäli sääntörikkomuksia tankkaamisen
osalta havaitaan, johtaa se välittömään kilpailusta sulkemiseen kilpailunjohtajan päätöksellä.
TANKKAUSVÄLIMATKAT
Lähtö - tankkaus 1
siirtymä
53,30 km
ek:ta
21,29 km
tankkaus 1 – tankkaus 2
siirtymä
60,45 km
ek:ta
19,07 km
tankkaus 2 – maali
siirtymä
50,26 km
ek:ta
21,29 km

KILPAILUN MAALI JA PALKINTOJEN JAKO
Kilpailun maali sijaitsee kilpailukeskuksen pihassa. Palkinnot jaetaan luokittain ehdollisten tulosten mukaan.
Palkittavien lista julkaistaan virallisella ilmoitustaululla.
TULOKSET
Tulokset on nähtävillä KITI -järjestelmässä sekä kilpailun internet-sivuilla.

Mukavaa rallipäivää!
NetBaron Mäntsälä rallin järjestelytoimikunta
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Liitteet:
kuuluttajalomake
huollon yhteystietolomake
huoltoauto tunniste
muutoksia ilmoittautumisessa lomake
lähestymiskartta
traileriparkkikartta
huoltoalue/kilpailukeskuskartta
katsastus/lähdön kartta
turvallisuustarkastuksen aikataulu
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